Wandelsportvereniging Groot Gestel
Rondje 8, De Brand 14 km
Startpunt Herberg de Poeling, 5275 HP Den Dungen
Pauze: Golfclub, alle dagen telnr: 073-5995901 of op wo Theetuin Het
Klooster, telnr: 06-13799150
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Steek Dungense brug over, verkeerslichten rechtdoor, onder N279 door
Rotonde iets meer dan half rond lopen en afslag industrieterrein, Orionpad
Einde na transformatorhuisje fietspad rechtsaf
1ste fietspad linksaf
Op kruising rechtsaf, voorlangs Wurth
Einde rechtsaf fietspad
Brug oversteken en rechtdoor gravelpad
Rechtdoor bij volgende brug, water aan rechterhand
Linksaf op einde, fietspad, Mariannepad
Rechtsaf over de zuid-sluisdeuren
Rechts/links over bruggetje
Rechtdoor langs AH pickup point
Linksaf op einde bij bushalte
Rechtsaf bij verkeerslichten, oversteken
Linksaf door Coudewater
Eventueel pauze in de kantine van Golfclub Rosmalen, anders bij punt 20
Na huis met rood-witte luiken pad linksaf
Eerste pad rechtsaf
Linksaf op kruising doorlopen tot voor geluidswal daar rechtsaf graspad
Rechtdoor klinkerweg
Rechtdoor Bernadettestraat oversteken, klinkerweg
Indien geopend kan gepauzeerd worden in de theetuin Het Klooster, ga dan
hier 250 m rechtsaf, na de pauze hier weer terugkomen
Rechtdoor fietspad, vlak voor wildrooster rechtsaf smal paadje
Op einde linksaf langs schrikhek
Linksaf eerste bospad
Rechtsaf bospad met rood paaltje, rechtdoor kruising met MTB paadje
Rechtdoor kruising paden, rechtdoor gravelfietspad
Rechtdoor bospad, rechtdoor op kruising (tussen sportvelden door)
Rechtdoor 2x door greppel, rechtsaf graspad langs water
Linksaf op einde, klinkerweg
Rechtsaf op einde, asfaltweg, na 100 m linksaf op linkeroever van de sloot
Einde linksaf over brug Loofaert 7-9-11
Einde van de weg links af fietspad volgen
Eerste verharde weg rechtsaf (De Hoefsevonder)
Eerste half verharde weg rechts af (naar huis met veel openhaard hout).
Einde weg door hekje meteen linksaf pad volgen.
Na duiker met stenen muurtje linksaf pad volgen
Einde pad op T-splitsing linksaf pad volgen (na links en rechts weiland).
Eerste bruggetje links oversteken (in scherpe bocht) en meteen linksaf.
Voorbij huis aan linker hand op kruising links weg vervolgen (gele paaltje).
Einde pad oversteken en door klaphek
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40. Bospad helemaal uitlopen tot einde, asfaltweg Oude Bossche Baan
41. Oversteken en verder over de grasdijk van het Máximakanaal
42. Bij sifon rivier de Aa die hier onder het Máximakanaal gaat links aanhouden
verder over de grasdijk van rivier de Aa
43. Op verkeersweg oversteken en rechtsaf fietspad richting Den Dungen.
44. Verkeerslichten rechtdoor
45. Steek de Dungense Brug weer over en einde Herberg De Poeling
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